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Toelichting 
 

Hoofdstuk 1  Inleiding 
1.1  Aanleiding 

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft het voornemen op het terrein van de voormalige 
Christelijke Basisschool Vreeland (CSV) 14 woningen te realiseren. De locatie is gelegen in een 
bestaande woonwijk. De ontwikkeling van woningen past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. 
Dit bestemmingsplan heeft dan ook als doel de realisatie van de 14 woningen met bijbehorende 
voorzieningen mogelijk te maken.  

Vreeland is gelegen in de gemeente Stichtse Vecht. Een gemeente die op 1 januari 2011 is ontstaan 
door het samenvoegen van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Vreeland maakte voor 
januari 2011 deel uit van de voormalige gemeente Loenen.  

 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied is gelegen tussen de Floraweg en de Boterweg aan de noordzijde van het dorp 
Vreeland. De planlocatie maakt deel uit van een uitbreidingswijk van Vreeland. Het terrein is 
momenteel braakliggend. In het verleden bevond zich ter plaatse de Christelijke Basisschool 
Vreeland (CSV). Deze is sinds 2009 vertrokken naar een nieuwe onderwijslocatie. Het plangebied 
wordt aan de oost, zuid en westzijde begrensd door woningbouw. Aan de noordzijde bevindt zich een 
waterloop. Ten noorden hiervan is aan het Molenpad een voormalige gereformeerde kerk gelegen. 
Deze kerk staat momenteel te koop om te worden herbestemd als kantoor- of bedrijfslocatie. In het 
noordwestelijk deel van het plangebied is een rioolgemaal gelegen.  

 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 

In het huidige bestemmingsplan, Bestemmingsplan Vreeland (2011), heeft het hele plangebied de 
bestemming "maatschappelijk" zie figuur 1.2. Daarnaast ligt over een gedeelte van het plangebied de 
Dubbelbestemming 'Waterstaat- waterkering' en valt de meest noordelijke hoek van het plangebied 
binnen de aanduiding 'geluidszone-industrie'. Aangrenzend aan het plangebied liggen de 
bestemmingen Wonen, Water, Groen en Verkeer. Doordat de ontwikkeling van woningbouw niet past 
binnen de maatschappelijke bestemming is dit bestemmingsplan opgesteld.  

 
Figuur 1.2 Vigerende situatie CSV-locatie (uitsnede uit de plankaart bestemmingsplan Vreeland) 

 

1.4  Leeswijzer 

De toelichting bestaat uit 8 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het 
beleidskader geschetst. Hoofdstuk 3 beschrijft het plan. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de 
verschillende milieuaspecten beschreven. Een toelichting op de planregels is te vinden in hoofdstuk 
5. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan handhaving en uitvoering. De economische 
uitvoerbaarheid van de plannen wordt onderbouwd in hoofdstuk 7. Ten slotte wordt in hoofdstuk 8 de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid toegelicht.  
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Hoofdstuk 2  Beleidskader 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante beleidskaders. Achtereenvolgens komen rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk beleid aan de orde.  

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling PKB deel 4 (2006) 

De Nota Ruimte heeft als motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en stelt ruimte voor 
ontwikkeling centraal. In vergelijking met eerder ruimtelijk beleid concentreert het Rijk zich nu meer op 
hoofdlijnen. Rode contouren komen bijvoorbeeld niet voor in de Nota ruimte. In plaats daarvan gaat 
het Rijk uit van een algemene bundelingsstrategie. Stedelijke en economische activiteiten moeten zo 
veel mogelijk gebundeld worden zodat het draagvlak voor voorzieningen in dorpen en steden wordt 
ondersteund. 

Realisatie nationaal ruimtelijke beleid onder de nieuwe Wro 

In verband met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 heeft het rijk 
een Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid vastgesteld. Het rijk heeft hier de nationale 
ruimtelijke belangen vastgesteld. Voor bundeling van verstedelijking en economische activiteiten is 
het streven om een AMvB2 vast te stellen met als beleidskader een optimale benutting van bestaand 
bebouwd gebied, regime voor nieuwbouw in het buitengebied (inclusief uitzonderingsbepaling voor 
recreatiecomplexen) en locatiebeleid bedrijven en voorzieningen. Uitgangspunt hierbij is in de eerste 
plaats dat het bestaande bebouwde gebied beter moet worden benut, waardoor de noodzaak 
afneemt om open ruimte te gebruiken voor bebouwing. In de tweede plaats zal het moeilijker worden 
gemaakt om in de open ruimte te bouwen. 

Conclusie 

Het planinitiatief voldoet aan het geschetste rijksbeleid. Het betreft een inbreidings- en 
herontwikkelingslocatie. Dit sluit aan bij het principe bundeling van verstedelijking. 

 

2.1.2  Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt naar verwachting begin 2012 vastgesteld. 
Deze structuurvisie vervangt een aantal bestaande nota's, waaronder de Nota Ruimte.  

In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. De 
structuurvisie gaat specifiek in op welke infrastructuurprojecten de komende jaren geïnvesteerd 
wordt. En op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en 
gemeentes krijgen daarbij in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke 
ordening.  

AMvB Ruimte  

Bij de ontwerp SVIR is tevens een “Ontwerpbesluit algemene regels ruimtelijke ordening (AMvB 
Ruimte)” bijgevoegd. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, 
worden geborgd in de AMvB Ruimte. Deze AMvB wordt in juridische termen aangeduid als het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Deze AMvB is gericht op doorwerking van nationale 
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze 
belangen vooraf. 

Conclusie 

De SVIR heeft een hoog abstractieniveau, deze heeft dan ook geen directe invloed op de plannen 
voor de CSV-locatie in Vreeland. De plannen staan de voorgestelde aanpak uit de SVIR en de AMvB 
niet in de weg. 
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2.1.3  Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 

Op grond van artikel 2.3, lid 2, van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten structuurvisies 
niet alleen beleid bevatten maar tevens laten zien hoe men zich voorstelt dat deze voornemens zullen 
worden gerealiseerd. Hiertoe heeft het kabinet in juni 2008 de Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid vastgesteld. De paragraaf geeft inzicht in welke nationale belangen het kabinet heeft 
gedefinieerd en op welke wijze het Rijk deze wil verwezenlijken. In het bijzonder welke belangen 
worden gewaarborgd in de AMvB Ruimte. De Realisatieparagraaf krijgt de status van structuurvisie 
en wordt als het ware toegevoegd aan de nota Ruimte en overige PKB's. In de realisatieparagraaf zijn 
de volgende Nationale Ruimtelijke belangen uit de Nota Ruimte opgenomen die voor onderhavige 
wijzigingsplan van belang zijn:  

� Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten. Hieronder wordt verstaan de optimale 
benutting van bestaand bebouwd gebied, regime voor nieuwbouw in het buitengebied (inclusief 
uitzonderingsbepaling voor recreatiecomplexen) en locatiebeleid bedrijven en voorzieningen;  

� Nationale landschappen: begrenzing. Ja, mits-regime (kernkwaliteiten, migratiesaldo nul, ruimte 
voor aanwezige bedrijvigheid, tegengaan grootschalige verstedelijking) en planologische 
bescherming werelderfgoederen Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en 
Beemster.  

 

Conclusie 

De ontwikkeling van de 14 woningen binnen de bebouwde kom van Vreeland past binnen het belang 
van een optimale benutting van het bestaand bebouwd gebied en verhoudt zich daardoor goed met 
de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.  

 

2.2  Provinciaal beleid 

2.2.1  Voorloper Groene Hart 

De Voorloper leidt tot een tussen de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland optimaal 
afgestemde sturing van de belangrijkste beleidsonderwerpen voor het Groene Hart. De Voorloper 
dient als belangrijke bouwsteen voor de provinciale structuurvisies en is tweeledig. Hij bestaat uit een 
visie 2020 met een doorkijk 2040 en uit de voorgenomen sturing van enkele majeure onderwerpen. 
De majeure onderwerpen vormen het kader voor het beleid van het Groene Hart. Hierdoor blijft er 
voor de provincies ruimte om aan bepaalde aspecten van het beleid een eigen invulling te geven.  

In de Voorloper wordt allereerst de visie 2040 naar voren gebracht. De visie gaat uit van beleving en 
robuustheid en richt zich op de volgende aspecten:  

� duurzaam waterbeheer;  
� een sterke landbouw;  
� mooi natuur met veel biodiversiteit;  
� aantrekkelijk recreatie uitloopgebied voor de Randstedeling;  
� een goed woon- en leefklimaat;  
� een goed werk- en ondernemingsklimaat.  

Uiteindelijk zal hierdoor een duurzame en concurrerende topregio ontstaan. Vervolgens wordt in de 
Voorloper de stap van visie naar (ruimtelijk) beleid gemaakt en worden de kernkwaliteiten van het 
Groene Hart benoemd. In de stap naar ruimtelijk beleid worden drie hoofdvragen opgesteld met 
daarbinnen opgaven die door de sectoren samenhangend opgepakt moeten worden:  

Het Groene Hart als Nationaal Landschap;  

� Behoud en ontwikkeling van landschappelijke kernkwaliteiten.  

Groenblauwe structuren in het Groene Hart;  

� Duurzaam watersysteem;  
� Toekomst van de landbouw;  
� Natuurontwikkeling;  
� Recreatieve routestructuren.  
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De (be)leefbaarheid van het Groene Hart  

� Wonen en werken;  
� Relatie stad-land en recreatie;  
� Cultuurhistorie.  

Conclusie  

Voor het plangebied is vooral de (be)leefbaarheid van het Groene Hart van belang en daarbij in het 
bijzonder het onderdeel wonen. Voor het onderdeel wonen geldt dat ontwikkelingen mogelijk zijn, 
indien geen afbreuk van de kernkwaliteiten ontstaat, dat als uitgangspunt geldt dat het migratiesaldo 
nul blijft en dat woningbouwmogelijkheden binnen de ruimtelijke begrenzingen (contouren) 
plaatsvindt. Binnen dit plan vindt de ontwikkeling van 14 woningen binnen de bebouwde kom van 
Vreeland plaats. Deze ontwikkeling past binnen de hierboven genoemde ontwikkelingsrichtingen. 

 

2.2.2  Ruimtelijke Structuurvisie Provincie Utrecht (voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015) 

Het streekplan Utrecht 2005-2015 is op 13 december 2004 vastgesteld door de Provinciale Staten 
van de provincie Utrecht. Met de invoering van de nieuwe Wro heeft het streekplan vanaf 1 juli 2008 
de status structuurvisie gekregen. Het grondgebied van de provincie is verdeeld in verschillende 
deelgebieden. De gemeente Stichtse Vecht valt in het deelgebied West-Utrecht. In de structuurvisie 
zijn de stedelijke contouren van Vreeland vastgelegd. Het plangebied valt binnen deze stedelijke 
contouren. In de structuurvisie wordt elke kern uit de verschillende gemeenten beschreven in het 
kader van de richtlijnen die voortvloeien uit dezelfde structuurvisie. Ten aanzien van Vreeland wordt 
gesteld dat hiervoor ook de ruimtelijke beperkingen gelden uit het Groene Hart-beleid in combinatie 
met de cultuurhistorische kenmerken. Hierbij moet de kwaliteit van de locatie, tegen de historische 
kern aan, worden bewaakt. Bij de ontwikkeling dient aandacht te worden besteed aan een goede 
landschappelijke inpassing. Daarnaast dient ervoor gezorgd te worden dat de woningen voldoen aan 
de wensen van de verschillende doelgroepen.   

In het streekplan is voor het Vecht- en Plassengebied (Breukelen, Abcoude en Loenen) aangegeven 
dat voor dit gebied gekozen is voor behoud en versterking van de huidige sociale structuur en 
identiteit. Het agrarisch cultuurlandschap moet bewaard blijven. De gemeenten staan een toename 
van de woningvoorraad voor van circa 1.000 woningen. Omdat er binnen de contouren van het 
huidige streekplan maar ruimte is voor de bouw van zo’n 650 tot 700 woningen, zullen er ruim 300 
woningen buiten die contouren gebouwd moeten worden. 

 
Figuur 2.1 Kaart rode contouren; bron Streekplan Utrecht 
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Conclusie 

Voorliggend plan past binnen de kaders van de Ruimtelijke Structuurvisie van de provincie Utrecht. 
Bij de ontwikkeling van de woningen wordt rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. De 
14 woningen vallen onder de sociale woningbouw. Hiermee wordt een doelgroep bediend die vraagt 
naar betaalbare woonruimte.  

2.2.3  Beleidslijn nieuwe Wro (2009)  

Doel van de Beleidslijn nieuwe Wro is om, ook na inwerkingtreding van de wet ruimtelijke ordening 
(Wro) per 1 juli 2008, slagvaardig het Streekplan Utrecht 2005 - 2015 (inmiddels structuurvisie) als 
beleidskader te kunnen blijven toepassen. De beleidslijn maakt daarbij duidelijk wat de partners in de 
buitenwereld onder de nieuwe Wro van de provincie mogen verwachten: het provinciaal belang wordt 
gemarkeerd en wordt de inzet van de nieuwe Wro-instrumenten vastgelegd. Met nadruk geldt dat 
deze Beleidslijn géén nieuw beleid bevat: de beleidsdoelen zoals deze zijn vastgelegd in het 
Streekplan worden niet gewijzigd. Het vaststellen van de Beleidslijn is géén partiële herziening van 
het Streekplan.  

In de beleidslijn zijn de volgende richtinggevende beleidsuitspraken uit het Streekplan 2005 - 2015 
opgenomen die van toepassing zijn op onderhavig uitwerkingsplan:  

� Verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contouren;  
� Voor kleine bebouwingsenclaves zonder contour geldt in beginsel het beleid voor het omringende 

landelijk gebied. Verdichting op zeer beperkte schaal is toegestaan als bestaande kwaliteiten een 
dergelijke ontwikkeling toestaan en er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing mogelijk is;  

� Het beleid voor lintbebouwing dient buiten de rode contour primair afgestemd te worden op de 
belangen van het omringende landelijke gebied. Behoud van de huidige kwaliteiten, van zowel 
het landelijk gebied als van het lint staan hierbij voorop.  

Conclusie 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 14 woningen binnen de bebouwde kom van 
Vreeland mogelijk en sluit daarbij aan bij de richtinggevende beleidsuitspraak dat 
'verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contouren'. Het bestemmingsplan 
voldoet daarmee aan de Beleidslijn nieuwe Wro.  

 

2.2.4  Provinciale Ruimtelijke Verordening (Provincie Utrecht, 2009) 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is op 21 september 2009 vastgesteld door Provinciale 
Staten. Doel van de Provinciale Verordening is om een aantal provinciale belangen te laten 
doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De regels van de verordening richten zich primair tot 
gemeenteraden. De gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen. De regels gelden echter net zo goed voor inpassingplannen en 
rijksbestemmingsplannen. De regels van de verordening hebben betrekking op nieuwe planologische 
besluiten. Dit betekent dat vigerende bestemmingsplannen buiten de werking van de verordening 
vallen.  

De provincie Utrecht heeft er voor gekozen geen nieuw beleid vast te leggen in een nieuwe 
structuurvisie. Het Streekplan Utrecht 2005 - 2015 is op 1 juli 2008 van rechtswege omgezet in een 
structuurvisie. Provinciale Staten hebben beleidsneutraal het provinciaal belang benoemd aan de 
hand van de zogenaamde richtinggevende beleidsuitspraken uit het Streekplan. Beleidsneutraal 
betekent dat het streekplanbeleid ongewijzigd blijft. Niet alle richtinggevende beleidsuitspraken zijn tot 
provinciaal belang benoemd. Het provinciaal belang is vastgelegd in de "Beleidslijn nieuwe Wro".  

Het plangebied is aangeduid als "Stedelijk gebied" en staat bestemmingen en regels in 
bestemmingsplannen toe die betrekking hebben op nieuwvestiging van bedrijventerreinen en 
woningen, waarbij het locatiebeleid in acht wordt genomen.  
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Conclusie 

Het plangebied waarvoor dit bestemmingsplan geldt, wordt niet specifiek genoemd in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening. Het plan staat alleen het ontwikkelen van 14 nieuwe woningen toe binnen 
reeds bebouwd gebied. Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan zoals gesteld in de provinciale 
verordening.  

 

2.3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2011  

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Stichtse Vecht is in 2011 in werking 
getreden. In de APV is de gemeentelijke wetgeving opgenomen, deze heeft tot doel om de gemeente 
netjes en leefbaar te houden. De Gemeentewet biedt hiervoor de grondslag. Van belang voor het 
plangebied is dat een eventuele kapvergunning wordt geregeld in de APV. Een weigeringsgrond voor 
een aanvraag voor een kapvergunning is de beeldbepalende waarde of de cultuurhistorische waarde 
van de houtopstand.  

 

2.3.2  Welstandsnota 2004 

De nieuwe Woningwet uit 2003 is voor de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Abcoude 
aanleiding geweest om gezamenlijk een welstandsnota op te stellen, waarin de samenhang tussen 
landschappelijke waarden en de karakteristieke architectuur van de bebouwing langs de Vecht, 
Angstel en Gein is opgenomen. Bij het opstellen van een bouwplan dienen burgers zich te houden 
aan de welstandsnota aangegeven voorwaarden. Hierdoor heeft de welstandsnota een belangrijke 
informerende rol. De welstandsnota verdeelt het dorp Vreeland in twee delen, namelijk het 
beschermde dorpsgezicht en de uitbreidingen. Voor beide gelden aparte regimes (beschermd en 
bijzonder welstandsregime en regulier welstandsregime).  

Conclusie 

Het plangebied is gelegen in de ten westen van de Boterweg gelegen uitbreidingswijk van Vreeland. 
Op dit deel is voornamelijk het reguliere welstandsregime van toepassing. De plannen voor de 14 
woningen worden getoetst aan dit regime. De twee kopwoningen die zijn gericht op de Boterweg 
dienen te voldoen aan een bijzonder welstandsregime en worden hierop ook getoetst. Aan dit 
bijzondere regime wordt voldaan aangezien de insteek van het plan een hoge kwaliteit vraagt. De 
bouwenvelop waar de ontwikkeling van de CSV-locatie op is gebaseerd, is akkoord bevonden door 
de Welstandscommissie.  

 

2.3.3  Woonvisie Loenen (2009-2013) 

In deze beleidsnota is de gemeentelijke visie vastgelegd op de ontwikkeling van de woningmarkt. Er 
wordt een concrete beschrijving gegeven van het woonbeleid in de komende jaren. Aandachtspunten 
zijn daarbij onder meer: aandacht voor zelfredzaamheid van bewoners en het bieden van een 
gevarieerde en duurzame woonomgeving. Bij de nota is een uitvoeringsprogramma gevoegd. De 
CSV-locatie wordt gezien als een locatie die geschikt is voor een klein aantal woningen voor met 
name starters. In het uitvoeringsprogramma luidt de doelstelling; 10 koop- en 10 huurwoningen voor 
de sociale sector. 

De keuze om op het CSV-terrein sociale woningbouw te realiseren betreft een besluit dat al in de 
woonvisie van de gemeente Loenen uit 2007 genomen is. Daarnaast blijkt uit het woningbehoefte-
onderzoek Stichtse Vecht uit 2010 dat er voor de gehele gemeente Stichtse Vecht gezien, maar ook 
in Vreeland behoefte is aan sociale woningbouw. De mogelijkheden om binnen Vreeland nieuwbouw 
in het sociale segment te realiseren zijn beperkt. Mede daarom wordt het CSV-terrein aangewend 
voor het realiseren van sociale woningbouw. 
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Conclusie 

De planontwikkeling gaat uit van de ontwikkeling van 14 woningen voor de sociale sector. Gezien de 
vraag en de doelgroep is echter gekozen voor woningen in de huursector. Het plan sluit aan bij de 
Woonvisie Loenen 2009-2013. 
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 
3.1  Woningbouwprogramma 

Het woningbouwprogramma is afgestemd op de woonvisie van de voormalige gemeente Loenen, 
welke is vastgesteld in december 2008. Het volledige bouwprogramma bestaat uit 14 woningen in de 
sociale sector. De woningen zijn bedoeld voor starters. Daarnaast zijn mensen met een beperking 
een doelgroep voor deze locatie.  

Het woonprogramma bestaat uit rijwoningen zonder achtertuin, maar met veel openbaar groen om en 
tussen de woningen. Het gezamenlijke groen tussen de woningen is een soort hof en vormt samen 
met de veranda's de buitenruimte voor de bewoners. 

De verdeling tussen openbare ruimte en uitgeefbaar gebied is afgestemd op het realiseren van 
openbaar groen met voldoende maat en het inpassen van voldoende parkeerplaatsen. In het 
plangebied is ruimte voor circa 1.200 m2 uitgeefbaar gebied, het overige deel van het plangebied 
komt ten goede aan de openbare ruimte (verkeer, parkeren, groen).  

In overleg met omwonenden en andere betrokken partijen is de oorspronkelijke stedenbouwkundige 
opzet waarin 17 woningen waren gepland zodanig aangepast dat het aantal woningen is verminderd 
naar 14 woningen en er daardoor meer ruimte voor parkeren en groen zal ontstaan. 

 

 
Figuur 3.1 Globale inrichtingsschets van het plangebied  
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3.2  Positionering van de Woningen 

De positionering van de bebouwing zorgt voor het ontstaan van een gezamenlijk hof tussen de 
woningen. Samen met de aanwezige openbare ruimte in de directe omgeving (watergang bij kerk, 
Boterweg, De Vliet, doorsteek naar park bij kerk) is dit hof bepalend voor de oriëntatie en 
positionering van de woningen.Door toepassing van veranda's ontstaat er een tweezijdige oriëntatie 
van de bouwblokken. 

Bij het bepalen van de positie van de bebouwing is met de volgende punten rekening gehouden: 

� Bij de ligging van de woningen is rekening gehouden met de privacy en bezonning van de 
omliggende woningen aan voornamelijk de Boterweg; 

� Het plan is door de verspringingen, knik in het bouwblok en door de zes blokjes woningen, 
kleinschalig van opzet, zodat het aansluit op de kleinschaligheid van de omgeving. Bovendien is 
geprobeerd om het plan zo open mogelijk te houden door bijvoorbeeld de bergingen los te 
koppelen van de woningen;  

� Bij de inrichting van het plan is rekening gehouden met het zicht op de parkeerplaatsen vanuit de 
woningen in de omgeving;  

� De woningen hebben geen voortuin;  
� De woningen zijn allemaal gelegen rondom de gezamenlijke open binnentuin. 

 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de reeds aanwezige bomen aan de zuid- en noordzijde van 
het plangebied. Deze blijven zoveel mogelijk behouden. 
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Hoofdstuk 4  Milieu-aspecten 
In dit hoofdstuk worden de relevante milieu-aspecten aan de orde gesteld. Hierbij komende onder 
meer de volgende aspecten aan de orde: bodem, de flora & fauna, archeologie en cultuurhistorie, het 
wegverkeerslawaai, geluidszones bedrijvigheid, vervoer gevaarlijke stoffen en de veiligheid en water. 

 

4.1  Bodem 

Toetsingskader 

Wanneer een gebied ontwikkeld wordt moet de bodemkwaliteit onderzocht worden (Wet 
bodemkwaliteit). De woonbestemming is namelijk een gevoelige functie. Wanneer de bodemkwaliteit 
niet voldoet moet deze gesaneerd worden.  

Onderzoek 

In maart 2010 heeft Grondslag BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan 
de Floraweg 26 in Vreeland (kenmerk project: 6076, d.d. 16 maart 2010). Doel van het onderzoek is 
het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Voorafgaand aan het 
bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht. 

Conclusie 

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat er lichte verhogingen aan enkele metalen, PAK en minerale 
olie zijn aangetoond. Deze kunnen worden toegeschreven aan de achtergrondconcentraties en 
vormen geen aanleiding voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek. De onderzoekresultaten 
vormen echter geen milieuhygiënische belemmering voor de functie wonen en de geplande 
ontwikkeling. 

Wel wordt aanbevolen om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 
perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is, kan de grond op basis van dit rapport worden afgevoerd 
naar grondbank of -depot.  

 

4.2  Ecologie 

Toetsingskader 

In Nederland is de wetgeving omtrent de bescherming van natuurwaarden gesplitst in 
soortbescherming en gebiedsbescherming. De bescherming is geregeld in respectievelijk de Flora- 
en faunawet en de Natuurbeschermingswet.  

Soortenbescherming 

Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt inheemse 
dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 
beschermingscategorieën. Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en 
plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk. 

Gebiedsbescherming 

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (Wro). De NB-wet beschermt Natura 2000-gebieden en Beschermde 
natuurmonumenten. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan de 
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan een gebied 
dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Oostelijke 
Vechtplassen) ligt op ruim 500 meter afstand van het plangebied. Gezien de lokale aard van de 
beoogde ontwikkeling en de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, worden negatieve 
effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. Toetsing van de beoogde ontwikkeling 
aan de Natuurbeschermingswet 1998 is hierdoor niet noodzakelijk. 
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In de Wro is de planologische bescherming van gebieden aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) vastgelegd. Toetsing hieraan vindt primair plaats bij ruimtelijke procedures en andere 
vergunningaanvragen. Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een gebied dat is aangewezen als 
Ecologische Hoofdstructuur. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als EHS is gelegen ten 
zuidoosten van de planlocatie (op ruim 500 meter). De dichtstbijzijnde ecologische verbindingszone 
(EVZ), onderdeel van de EHS, is gelegen op ruim 50 meter afstand. Het betreft de Vecht die door de 
beoogde ontwikkeling niet wordt aangetast in zijn functionaliteit. Gezien de lokale aard van de 
beoogde ontwikkeling en de afstand tot gebieden (en evz’s) die zijn aangemerkt als Ecologische 
Hoofdstructuur, worden negatieve effecten op EHS-gebieden en -verbindingszones uitgesloten. 
Derhalve vindt geen toetsing aan de EHS plaats.  

Samengevat is in het kader van onderliggende ontwikkeling alleen getoetst aan de Flora- en 
faunawet. 

Onderzoek 

Adviesbureau Tauw bv heeft ter plaatse een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd (quickscan 
Floraweg, Vreeland, kenmerk R001-4787346XAB-kmi-V01, d.d. 22 september 2011). Het onderzoek 
is uitgevoerd in de vorm van een quickscan, waarbij literatuuronderzoek gecombineerd met een 
oriënterend veldbezoek (welke is uitgevoerd op 16 september 2011) een effectanalyse van (strikt) 
beschermde flora en fauna in en nabij het plangebied oplevert.  

Conclusie  

Op grond van de beschikbare gegevens, het oriënterend veldbezoek en de uitgevoerde toetsing zijn 
de volgende conclusies getrokken: 

� De werkzaamheden dienen beschouwd te worden als een voor vogels verstorende activiteit en 
dienen hierdoor bij voorkeur buiten de broedperiode van vogels plaats te vinden of te starten. De 
broedperiode loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli, maar ook buiten deze periode zijn in gebruik 
zijnde nesten en de functionele omgeving hiervan beschermd. Indien toch wordt gewerkt in de 
broedperiode, dient het plangebied vooraf door een ter zake kundige gecontroleerd te worden op 
de aanwezigheid van broedende vogels; 

� Tijdens de werkzaamheden in het plangebied moeten felle lichtbronnen met uitstraling naar de 
omgeving van het plangebied worden vermeden in de periode maart tot november. Deze 
lichtbronnen hebben mogelijk een verstorende werking op aanwezige vleermuizen die in deze 
periode actief zijn. Buiten de genoemde periode kunnen wel lichtbronnen worden gebruikt; 
vleermuizen houden dan een winterslaap. Tevens dient vermeden te worden dat de lichtintensiteit 
in de nieuwe situatie sterk toeneemt;  

Wanneer bovenstaande maatregelen worden uitgevoerd, worden geen verbodsbepalingen uit de 
Flora- en faunawet overtreden. Het aspect ecologie vormt in dat geval geen belemmering voor de 
geplande ontwikkeling. 

 

4.3  Archeologie 

Toetsingskader 

In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Doelstelling van het verdrag is de bescherming 
en het behoud van archeologische waarden. Als gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de 
ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere 
belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. In het verdrag van Malta wordt gesteld 
dat de archeologie van wezenlijk belang is voor de geschiedschrijving van de mensheid. Het verdrag 
is erop gericht deze waarden voor de toekomst te behouden. De gehanteerde uitgangspunten zijn:  

� archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ);  
� in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden;  
� de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.  

Het verdrag is geïmplementeerd door inwerkingtreding van de Wet op de archeologische 
monumentenzorg per 1 september 2007. Door artikel 38a van de gewijzigde Monumentenwet 1988 
worden gemeenten thans verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te 
houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.  

De voormalige gemeente Loenen heeft archeologisch beleid opgesteld. In haar archeologische 
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verwachtingskaart is het plangebied aangeduid als een gebied met een "middelhoge archeologisch 
verwachting voor resten vanaf de IJzertijd".  

 

 
Figuur 4.1 Uitsnede archeologische verwachtingskaart voormalige gemeente Loenen 

 

In de bijbehorende archeologische beleidsadvieskaart is het plangebied aangeduid als een gebied dat 
bij een bodemverstoring van meer dan 1.000m2 met een diepte van meer dan 0,3 meter 
archeologisch onderzocht moet worden.  

Onderzoek 

Archeologische adviesbureau Transect heeft een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 
(Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek CSV locatie Vreeland, rapport 22, nummer 
1107002/1110003, 23 december 2011) uitgevoerd voor het plangebied aan de Floraweg 26.  

Conclusie 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachting heeft 
voor wat betreft vindplaatsen uit de IJzertijd (800 - 12 voor Chr.), Romeinse tijd (12 voor Chr. - 450 na 
Chr.) en Middeleeuwen (450 - 1500 na Chr.). Gezien het ontbreken van bebouwing op historische 
kaarten, worden geen archeologische waarden uit de Nieuwe tijd (1500 - 1950 na Chr.) verwacht. 
Omdat de oostelijke helft van het plangebied hoger op de oeverwal c.q. kronkelwaardafzettingen lijkt 
te liggen, moet hier rekening worden gehouden met een hoge archeologische verwachting voor de 
eerder genoemde perioden. Gezien deze conclusie is tevens een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd.  

Uit het booronderzoek blijkt, dat in het plangebied in vrijwel alle boringen oeverwalafzettingen 
voorkomen. In geen van de boringen met kleiige oeverwalafzettingen zijn overtuigende 
bodemtrajecten waargenomen, zoals laklagen c.q. vegetatiezones. Ook zijn er geen archeologisch 
vondsten aangetroffen. Alleen in boring 1 komen dunne lagen met zandige oeverwalafzettingen voor. 
In één hiervan, die op een diepte van 133 tot 142 cm –mv ligt, heeft zich overtuigend een bodem 
ontwikkeld. Deze vertegenwoordigt dan ook een hoge archeologische verwachting. Op basis hiervan 
is een archeologisch kansrijke zone gedefinieerd.  
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Geadviseerd wordt om de bodem in deze zone zoveel mogelijk intact te laten. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijkheden, zoals het voorkomen van diepe ontgravingen (dieper dan 100 cm –mv), 
het aanpassen van de funderings- c.q. constructietechniek, dan wel het zodanig inpassen in het 
ruimtelijk ontwerp, dat deze zone wordt gecombineerd met een archeologievriendelijke functie (bijv. 
groenvoorziening, parkeergelegenheid, speeltuin). Indien diepe ontgravingen c.q. omvangrijke 
bodemverstoringen in deze zone niet kunnen worden voorkomen, wordt geadviseerd om aanvullend 
archeologisch karterend c.q. waarderend onderzoek uit te laten voeren.  

 

4.4  Geluid 

Toetsingskader 

In het kader van de Wet geluidhinder is bij de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan een 
akoestisch beschouwing vereist naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen.  

Onderzoek 

In verband met de ontwikkeling van de nieuwe woningen heeft adviesbureau Tauw bv de akoestische 
situatie ter plaatse van de CSV-locatie beschouwd. Uit deze beschouwing blijkt dat de intensiteiten op 
de Boterweg in 2005 circa 500 motorvoertuigen per etmaal en in 2006 minder dan 100 
motorvoertuigen bedragen. Op basis van deze intensiteiten kan gesteld worden dat de intensiteiten 
op de Floraweg minimaal zijn. Gezien deze lage intensiteiten is verder akoestisch onderzoek naar de 
geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer niet noodzakelijk.  

Industrielawaai wordt uitgebreid beschouwd in paragraaf 4.8. 

Conclusie 

Vanuit het aspect geluid (en dan specifiek wegverkeersgeluid) zijn er geen belemmeringen om de 
geplande woningbouwontwikkeling te realiseren. 

 

4.5  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de luchtkwaliteit is opgenomen onder titel 5.2 van de Wet 
Milieubeheer (Wet luchtkwaliteit). Daarbij is sprake van grens- en richtwaarden voor concentraties 
van stoffen in de buitenlucht. In de wet luchtkwaliteit is het begrip 'niet in betekenende mate' (NIBM) 
geintroduceerd. Wanneer een project een NIBM bijdrage aan de luchtkwaliteit kent, is het inpasbaar.  

Voor woningbouwprojecten is in de Regeling NIBM reeds vastgelegd wanneer ze NIBM zijn. Het 
betreft woningbouw met woningbouwontwikkeling met één ontsluitingsweg en niet meer dan 1.500 
nieuwe woningen, of twee of meer ontsluitingswegen en niet meer dan 3.000 nieuwe woningen.  

Conclusie 

In het plangebied worden 14 woningen gebouwd en er zijn twee ontsluitingswegen. De geplande 
ontwikkeling kan dus als NIBM beschouwd worden.  

 

4.6  Externe veiligheid 

Toetsingskader 

In het kader van het ruimtelijke plan conform de Wet ruimtelijke ordening, moeten de gevolgen van de 
voorgenomen ontwikkeling voor externe veiligheid onderzocht worden. Een extern 
veiligheidsonderzoek beschouwt alle activiteiten met gevaarlijke stoffen, welke een mogelijk externe 
veiligheidsrisico voor de planlocatie vormen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in risicovolle 
inrichten (bedrijven) en transport van gevaarlijke stoffen (over weg, water, spoor en door 
buisleidingen).  
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Onderzoek 

In het kader van een woningbouwontwikkeling aan de Kleizuwe 105a heeft adviesbureau Tauw in 
2010 een Quickscan externe veiligheid uitgevoerd (kenmerk N003-4699787MTU-evp-V04-NL, d.d. 21 
juni 2010). Dit onderzoek kan, gezien de nabije ligging, ook als onderbouwing van de ontwikkelingen 
op de CSV-locatie gebruikt worden. De enige risicovolle inrichting in de omgeving van de CSV-locatie 
is Greif Nederland B.V. In het onderzoek is het risico van dit bedrijf en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen van en naar dit bedrijf nader beschouwd. 

Conclusie 

Zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door 
buisleidingen vormen geen knelpunt voor de herontwikkeling van de CSV-locatie. Daar waar vanuit 
de activiteiten in de nabijheid van het plangebied al sprake is van een grenswaardecontour voor PR 
10-6, overlapt deze niet met het plangebied. Het is dus niet aan de orde om PR 10-6 contouren in het 
plangebied vast te leggen.  

Het plangebied ligt buiten de mogelijke invloedsafstand. Dit betekent dat ontwikkelingen in het 
plangebied geen invloed kunnen hebben op de hoogte van het groepsrisico. Een nadere 
verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet noodzakelijk.  

Het aspect externe veiligheid levert geen belemmering op voor de geplande ontwikkeling. 

 

4.7  Cultuurhistorie 

Vanaf 1 januari 2012 dient met de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening, ingegaan te worden 
op de relatie van het ruimtelijk voornemen en de aanwezige cultuurhistorische waarden. In het 
plangebied bevinden zich geen monumentale panden of cultuurhistorisch waardevolle elementen, 
met uitzondering van de voormalige Molenvliet; de watergang direct ten noorden van het plangebied. 
Deze vliet (watergang) mondde uit in de Vecht waar een poldermolen zorgde voor de bemaling van 
het achterland. De voormalige Molenvliet is cultuurhistorisch (historisch geografisch) van waarde. 

In de directe omgeving van het plan liggen De Vliet, het Molenpad, Boterweg en de Nigtevechtseweg. 
Het Molenpad en de Vliet verwijzen in hun naamgeving nog naar de poldermolen en de Molenvliet. 
De Boterweg, ten oosten van het plangebied, dankt zijn naam aan de boterfabriek, waarvan de 
directeur en waarschijnlijk ook de arbeiders aan de huidige Boterweg woonden. De Boterweg is 
evenals de Nigtevechtseweg gelegen op de westelijke Vechtoever en is cultuurhistorisch (historisch 
geografisch) van waarde. Ook stedenbouwkundig en bouwhistorisch is de Boterweg als historisch 
bebouwingslint langs de Vecht van waarde. De bebouwing is aan de oostzijde geheel gesloten, terwijl 
de westzijde deels onbebouwd is gebleven. Opmerkelijk is dat de bebouwing langs de weg zeer 
divers is. 

De bebouwing rondom het plangebied, ontwikkeld onder de naam Molenvliet, dateert van de jaren 
'60/'70 van de vorige eeuw. De kerk ten noorden van het plangebied dateert uit 1906 en heeft een 
rijksmonumentale status (nr. 520402). Deze Zaalkerk is gebouwd nadat in 1905 de 'Doleantie-kerk' uit 
1892 afbrandde. De herbouw van de kerk was in handen van C.A. Lion Cachet, een kunstenaar en 
binnenhuisarchitect met landelijke bekendheid, uit Vreeland. Het gebouw is kunsthistorisch van 
belang, niet alleen voor de gemeente Stichtse Vecht, maar ook voor Nederland. Aan de verzorgd 
uitgevoerde buitenzijde is nauwelijks te zien op wat voor bijzondere wijze het interieur is 
vormgegeven. De kerk is in de trant van Berlage en het interieur in geometrische Art Nouveau stijl 
ontworpen. 

Conclusie 

Vanuit cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor de geplande ontwikkeling op de voormalige 
CSV-locatie. Als gevolg van de situering van de nieuw te bouwen woningen wordt de Molenvliet beter 
zichtbaar en daarmee beter beleefbaar. Ook het gezicht op de rijksmonumentale kerkje wordt niet 
aangetast. De Boterweg behoud het karakter als waterkering en historisch bebouwingslint langs de 
Vecht. 
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4.8  Milieuzonering 

Toetsingskader 

In het kader van de Wet milieubeheer dient in nieuwe situaties rekening te worden gehouden met 
(wenselijke) afstanden tussen bepaalde milieubelastende functies en milieugevoelige functies. In de 
uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009) van de VNG is een richtafstandenlijst opgenomen. In de 
lijst is voor allerlei soorten "milieubelastende activiteiten" aangegeven welke richtafstanden vanwege 
geur, stof, geluid en gevaar bij voorkeur aangehouden moeten worden ten opzichte van 
"milieugevoelige activiteiten". De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling 
van een activiteit in een milieucategorie.  

Onderzoek 

In het kader van onderliggend bestemmingsplan heeft adviesbureau Tauw bv een 
bedrijfsmilieuzoneringsonderzoek uitgevoerd (kenmerk N001-4787346MTU-evp-V01-NL, d.d. 2 
december 2011). Doel van dit bedrijfsmilieuzoneringsonderzoek is het vaststellen van mogelijke 
knelpunten bij de ontwikkeling van het CSV-terrein als gevolg van hindercontouren voor de 
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. 

Op basis van de richtafstandenlijst wordt het plangebied door twee contouren overlapt (geur en 
gevaar). Deze contouren zijn gelegen rondom het bedrijf Greif verpakkingen B.V. Tauw heeft in 2010 
nader onderzoek uitgevoerd naar de exacte ligging van de contouren rondom Greif in het kader van 
de woningbouwontwikkelingen aan de Kleizuwe 105 in Vreeland (Kenmerk R002-4699787GME-evp-
V02-NL d.d.29 juli 2010). In juni 2012 is in het kader van de nieuwbouwontwikkeling Vreeland-Oost 
onderzoek gedaan naar de geursituatie voor de locatie van Greif (Blauw, 2012). Ook uit dit onderzoek 
kan worden opgemaakt dat de geurcontouren de planlocatie niet overlappen. In figuur 4.2 staan de 
contouren zoals deze volgden uit het in 2010 uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Voor de meest 
actuele geurcontouren wordt verwezen naar het rapport van Blauw dat als bijlage 1 is toegevoegd 
aan het milieuzoneringsonderzoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat enige contour die het 
plangebied deels overlapt is de contour van de geluidszone van het gezoneerde bedrijventerrein Greif 
en LEER/MUR. 
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Figuur 4.2 Contouren van Greif verpakkingen B.V.  

Geluidzonering 

Er is een geluidszone vastgesteld in verband met de richtafstand van 200 meter vanaf het bedrijf 
Greif Nederland BV. In principe is nieuwbouw van geluidgevoelige objecten binnen deze afstand niet 
voorgestaan.  

Er is echter overleg gevoerd met de provincie Utrecht over de geluidbelasting ten gevolge van het 
bedrijf Greif ter plaatse van de gewenste nieuwbouw. De provincie geeft aan de hand van een 
rapportage van adviesbureau Peutz (kenmerk FG 1232-1-RA) aan dat de geluidbelasting op de nieuw 
te bouwen woningen ten gevolge van Greif lager zal zijn dan 50 dB(A)-etmaalwaarde. Als gevolg 
hiervan hoeft voor de nieuwbouw van woningen geen hogere waarde te worden aangevraagd en 
ondervindt het nieuwbouwplan geen geluidoverlast van het bedrijf Greif. Aangezien de geluidbelasting 
ruim onder de 50 dB(A)-etmaalwaarde blijft, wordt bovendien aangenomen dat de woningbouw de 
bedrijfsvoering van het bedrijf niet zal belemmeren. 

Conclusie 

Vanuit de aspecten geur, gevaar, stof en geluid zijn er geen belemmeringen om het nieuwbouwplan 
te realiseren. 
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4.9  Straalpad 

Een straalpad van een zendmast doorkruist het plangebied. De zendmast is niet in het plangebied 
gelegen. De ligging van het straalpad is weergegeven op de verbeelding door middel van aanduiding 
"vrijwaringszone - straalpad".  

Binnen de straalpaden van de zendmast gelden beperkingen voor de maximale bouwhoogte. De 
minimale bouwhoogte onder de "vrijwaringszone - straalpad" bedraagt voor Vreeland 88 meter. In het 
bestemmingsplan is voor diverse bestemmingen vastgelegd wat de maximale bouwhoogte mag zijn. 
Deze hoogten zijn nergens hoger dan hetgeen maximaal is toegestaan vanwege de zendmast.  

 

4.10  Verkeer en parkeren 

Verkeer 

De ontsluiting van het nieuwe woongebied vindt volledig plaats aan de westzijde van het gebied: via 
de Floraweg en de Vliet. Zo blijft de smalle Boterweg vrij van verkeer en parkeeroverlast als gevolg 
van de nieuwe ontwikkelingen.  

Bij de keuze voor de ligging van de parkeerplaatsen is rekening gehouden met de toegankelijkheid 
van het Molenpad. 

De brandgang aan de oostzijde van het plan is bestemd voor verkeer. Het betreft hier een voetpad 
tussen de bestaande woningen met achtertuinen aan de Boterweg en de bergingen (en woningen) 
van het nieuw te realiseren plan.  

Parkeren  

Voor het parkeren gelden de richtllijnen van de ASVV 2004. Voor de planlocatie geldt een norm van 
minimaal 1,4 en maximaal 1,7 parkeerplaats per woning. Voor dit plan is een parkeernorm van 1,7 
parkeerplaats per woning aangehouden. Bij deze norm zijn de parkeerplaatsen voor bezoekers 
inbegrepen. Het merendeel van de parkeerplaatsen (12) ligt in de openbare ruimte aan de noordzijde 
van het plangebied. Deze parkeerplaatsen liggen aan de zijde van het water, zodat deze minder 
zichtbaar zijn vanaf de Floraweg en De Vliet. Twee extra parkeerplaatsen zijn ten oosten van het 
plangebied toegevoegd aan een bestaand parkeerterrein. Dit betekent dat er in totaal 24 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden, 22 binnen het plangebied en 2 buiten het plangebied.  

De bestaande parkeerplaatsen aan de Boterweg blijven gehandhaafd.  

Conclusie 

Vanuit de thema's verkeer en parkeren zijn er geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het 
plan.  

 

4.11  Water 

4.11.1  Europees beleid 

In 2000 is de Kaderrichtlijn water vastgesteld waarin communautaire maatregelen zijn opgenomen 
betreffende water. Het doel van deze richtlijn is een integrale benadering van het waterbeheer. Dit 
betekent dat de interne samenhang tussen oppervlaktewater en grondwater, zowel waar de 
kwaliteits- als kwantiteitsaspecten betreft, als uitgangspunten worden genomen. Daarnaast betekent 
de integrale benadering dat diverse beleidsterreinen, waaronder de ruimtelijke ordening, door de 
richtlijn worden bestreken. Met de bestaande Nederlandse regelgeving kan het merendeel van de 
richtlijnverplichtingen worden uitgevoerd. 
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4.11.2  Rijksbeleid 

Water wordt door het Rijk, in aansluiting op de Vierde Nota Waterhuishouding, gezien als ordenend 
principe. De beleidsdoeleinden uit de Nota Ruimte met betrekking tot waterbeleid zijn als volgt 
gedefinieerd: het vergroten van de veiligheid, het beperken van de wateroverlast en het veiligstellen 
van de zoetwatervoorraad.  

Het waterbeleid voor de 21e eeuw is geformuleerd in het kabinetsstandpunt ´Anders omgaan met 
water´ en is voortgekomen uit het ´Advies Waterbeheer 21e eeuw van de Commissie Waterbeheer 
21e eeuw´ (cie-Tielrooy, 2000). Het gaat hierin alleen om de aanpak voor veiligheid en wateroverlast 
en niet om watertekort, kwaliteit of verdroging. Voor stedelijke gebieden bestaat momenteel geen 
specifiek rijksbeleid.  

4.11.3  Provinciaal beleid 

De watersystemen in stedelijk gebied zijn voornamelijk afgestemd op afvoer (bij regen) en aanvoer (in 
droge perioden) van water. Een dergelijk systeem bezit onvoldoende veerkracht om in te kunnen 
spelen op de toekomstige ontwikkelingen. Aandachtspunten bij het streven naar een veerkrachtige 
duurzame inrichting en beheer in zowel bestaand als nieuw stedelijk gebied zijn de realisering van 
extra open water, de afkoppeling van schoon verhard oppervlak van de riolering, de aanleg van een 
verbeterd gescheiden rioleringsstelsels, het saneren van vervuilingsbronnen, de realisering van een 
natuurvriendelijke oeverinrichting en een duurzamer gebruik van (leiding)water (duurzame 
waterketen).  

Vanaf het begin van planvorming dient overleg te worden gevoerd tussen gemeente, 
waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de uitgangspunten en 
wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concrete gebiedsspecifieke 
ruimtelijke uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet worden voorkomen en dat de 
drietrapsstrategie "vasthouden, bergen en afvoeren" moet worden gehanteerd.  

Het provinciale waterbeleid vormt het uitgangspunt voor het beleid van het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht, de betrokken waterbeheerder van het plangebied.  

4.11.4  Regionaal beleid 

Waternet / Amstel Gooi en Vecht 

Er is geen actueel watergebiedsplan voor Vreeland en omgeving beschikbaar.  

Keur 

Het plangebied ligt binnen de beschermingszone van de kering, waarop de Keur Amstel, Gooi en 
Vecht van toepassing is. Op basis van deze actuele Keur is het onder meer verboden om in de 
beschermingszone zonder vergunning kabels en leidingen aan te leggen of werkzaamheden uit te 
voeren in de bodem dieper dan 0,5 meter. 

4.11.5  Watertoets 

Voor alle ruimtelijke plannen dient de watertoetsprocedure te worden doorlopen. In dit proces wordt 
de waterbeheerder in vroegtijdig stadium betrokken, waardoor water een volwaardige plaats krijgt in 
de planvorming. Er vindt voor dit plan informeel vooroverleg plaats met Waternet voorafgaand aan de 
bestemmingsplanprocedure, waarin Waternet formeel wordt gevraagd een wateradvies te geven op 
het plan. 

Grondwater 

De grondwaterstand in het plangebied van het freatisch pakket en het WVP1 zijn onbekend/de 
gemeten waarden onbetrouwbaar. Voor het bepalen van de noodzaak van drainage en het inschatten 
of er tijdens de bouw sprake is van opbarstingsgevaar worden er aanvullende metingen uitgevoerd. 
Voor de bouwwerkzaamheden is bemaling van het grondwater noodzakelijk. Hiervoor is een melding 
dan wel watervergunning nodig in het kader van de Waterwet. 

Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewater blijft behouden. Mogelijk wordt een deel van het talud aangepast, vanwege de 
woning die aan de watergang grenst. Voor de eventuele aanpassing wordt een vergunning 
aangevraagd in het kader van de Keur. 
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Riolering 

Er wordt een gescheiden rioleringstelsel aangelegd. Hierbij wordt regenwater afgevoerd naar de 
watergang aan het Molenpad. Hierdoor wordt de RWZI ontlast hetgeen een positieve ontwikkeling is. 
Daarnaast neemt het verharde oppervlak ten opzichte van het vorige gebruik af. Hierdoor neemt de 
hoeveelheid versneld afstromend regenwater af en is compensatie van het oppervlaktewater 
overbodig. Dit is een positieve ontwikkeling. 

Waterkering 

De meest noordoostelijk te bouwen woning staat deels in de buitenbeschermings- en 
beschermingszone van de waterkering van de Vecht. De werkzaamheden mogen geen effect hebben 
op het bestaande leggerprofiel van de kering en zijn bovendien vergunningplichtig. In de regels is hier 
een bepaling over opgenomen. Voor het werken in de beschermingszone wordt een vergunning in het 
kader van de Waterwet aangevraagd. 

Conclusie 

Indien met bovenstaande onderdelen rekening wordt gehouden vormt het aspect water geen 
belemmering voor de geplande ontwikkeling.  
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Hoofdstuk 5  Verklaring van de regels 
5.1  Algemeen 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (digitaal en analoog), regels en een toelichting. De 
verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. 
Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden gehanteerd. Op de verbeelding zijn 
de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en planregels betreffende 
het gebruik gekoppeld.  

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. 
De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de 
onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag 
liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van 
het bestemmingsplan.  

Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. De 
regels zijn gerelateerd aan de verbeelding, zodat verbeelding en regels in onderlinge samenhang 
dienen te worden gehanteerd.  

 

5.2  Methodiek 

5.2.1  Verbeelding 

Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen. Binnen 
een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn opgenomen. Deze aanduidingen hebben alleen 
een juridische betekenis als in de regels aan de betreffende aanduiding een gevolg wordt verbonden. 
Een aantal aanduidingen heeft juridisch gezien geen betekenis en is uitsluitend opgenomen ten 
behoeve van de leesbaarheid van de verbeelding (bijvoorbeeld topografische gegevens).  

5.2.2  Regels 

De regels zijn opgedeeld in vier hoofdstukken met één of meer artikelen:  

1. Inleidende regels: In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt 
(artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook 
is de wijze bepaald waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).  

2. Bestemmingsregels: In dit tweede hoofdstuk zijn de regels van de bestemmingen opgenomen. Dit 
gebeurt in alfabetische volgorde. De dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering is ook in dit 
hoofdstuk opgenomen en staan, ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingen. Ieder 
artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de 
bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen 
afwijkingsmogelijkheden met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. Ten slotte is eventueel 
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden opgenomen. 
Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere artikelen 
relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moeten worden. Alleen zo 
ontstaat een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld.  

3. Algemene regels: In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter. Ze gelden 
dus voor het gehele plan. Het zijn achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel, algemene 
aanduidingsregels, algemene gebruiksregels, algemene afwijkingsregels en de uitsluiting 
aanvullende werking bouwverordening.  

4. Overgangs- en slotregels: In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk overgangsregels en een 
slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn deze vanwege 
hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.  
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5.3  Wijze van toetsen 

De regels en verbeelding zijn bedoeld als instrument om te bepalen of gebruik in ruime zin van de 
gronden en opstallen in overeenstemming is met het ruimtelijk beleid dat voor een gebied geldt. 
Wanneer bijvoorbeeld een aanvraag voor functiewijziging of het uitbreiden van de bestaande 
bebouwing wordt ingediend, moet deze getoetst worden aan het bestemmingsplan.  

Indien een aanvraag binnenkomt dient:  

1. in eerste instantie op de verbeelding te worden gekeken waar de betreffende locatie gesitueerd 
is. Hierbij zijn van belang de toegekende bestemming en de eventuele andere aanduidingen die 
op deze gronden van toepassing zijn;  

2. vervolgens dient in de regels onder de doeleindenomschrijving van de vigerende bestemming en 
eventueel de nadere detaillering van de doeleinden te worden nagegaan of de situatie in 
overeenstemming is met de doeleinden;  

3. indien dit het geval is dan moet vervolgens met betrekking tot:  
4. bebouwing worden gekeken naar de bebouwingsbepalingen;  
5. werken en werkzaamheden worden gekeken naar de betreffende regels hierover;  
6. gebruik worden gekeken naar de gebruiksregels;  
7. indien strijdigheid aanwezig is, kan vervolgens in de afwijkingsbevoegdheden worden nagegaan 

of in een uitzondering is voorzien. Bij het toepassen van deze bevoegdheden dient aan de daar 
opgenomen specifieke voorwaarden te worden voldaan.  

 

5.4  Artikelsgewijs bespreking 

Artikel 1 Begrippen  

In artikel 1 is een aantal begrippen nader gedefinieerd ten einde onduidelijkheid te voorkomen. Voor 
een groot deel is aangesloten bij de in de gemeente gebruikelijke definities; andere definities zijn 
toegesneden op de specifieke situatie.  

Artikel 2 Wijze van meten  

In artikel 2 wordt aangegeven op welke wijze moet worden gemeten bij het beoordelen of de 
maatvoering in overeenstemming is met de regels.  

Artikel 3 t/m10 Bestemmingsregels  

De specifieke bestemmingen worden verderop in dit hoofdstuk besproken.  

Artikel 11 Anti-dubbeltelregel  

Met de anti-dubbeltelregel is geregeld dat grond die reeds eerder bij een verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen is meegenomen niet nog eens bij de verlening van een 
nieuwe omgevingsvergunning mag worden meegenomen. Deze anti/dubbeltelregel heeft uitsluitend 
betrekking op situaties die plaatsvinden onder het geldende bestemmingsplan. Het is dus niet zo dat 
gronden die zijn meegeteld bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen onder 
een vorig bestemmingsplan, bij het verlenen van een omgevingsvergunning onder het nieuwe 
bestemmingsplan ook buiten beschouwing moeten worden gelaten.  

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels 

In de algemene aanduidingsregels wordt aangegeven welke aanduidingen voor bepaalde delen van 
het plangebied gelden. In dit bestemmingsplan is de geluidzone industrie overgenomen uit het 
bestemmingsplan Vreeland en de vrijwaringszone voor het straalpad. De geluidszone industrie betreft 
de zone van het bedrijf Greif Nederland BV. 

Artikel 13 Algemene afwijkingsregels  

Op basis van deze regeling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om voor de gronden binnen 
het plangebied af te wijken van de in de bestemmingen opgenomen bebouwingsregels. Het gaat hier 
om veranderingen van beperkte aard, zoals het bouwen van gebouwen van openbaar nut en het 
vergroten van de maatvoering van bouwwerken met 10%.  
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Artikel 14 Algemene gebruiksregels  

In de gebruiksregels is aangegeven dat het niet is toegestaan om gronden en opstallen te gebruiken 
in strijd met de bestemming. Een aantal vormen van gebruik dat in ieder geval strijdig wordt 
bevonden, is opgesomd in deze regels.  

Artikel 15 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening  

Dit artikel geeft aan op welke stedenbouwkundige aspecten de bouwverordening uitsluitend van 
toepassing is.  

Artikel 16 Overgangsregels  

In dit artikel is onder meer aangegeven dat bouwwerken die ten tijde van het in ontwerp ter inzage 
leggen van dit plan aanwezig zijn mogen blijven bestaan, ondanks dat zij afwijken van het plan. 
Gebruik van gronden en opstallen zoals dat op het moment van de vaststelling van dit plan 
plaatsvindt, mag hoewel het afwijkt van het plan niettemin worden gecontinueerd. Gebruik dat reeds 
onder het hiervoor geldende bestemmingsplan illegaal is aangevangen en ook volgens het nieuwe 
bestemmingsplan niet kan, blijft illegaal en mag dus niet worden voortgezet.  

Artikel 17 Slotregel  

In dit artikel is de benaming van het plan opgenomen.  

5.5  Bestemmingen 

Dit bestemmingsplan kent de bestemmingen; “Bedrijf - Nutsvoorzieningen”, “Groen”, “Verkeer”, 
“Water”, “Wonen”, “Leiding - Riool” en“Waterstaat - Waterkering”.  

Bestemming “Bedrijf - Nutsvoorzieningen”  

De aanwezige voorzieningen ten behoeve van het algemene nut, zoals het rioolgemaal, zijn als 
zodanig bestemd. 

Bestemmingen “Groen” en “Verkeer”  

De bestemmingen “Groen” en “Verkeer” zijn van toepassing op de openbare ruimte in het plangebied 
en kennen een grote mate aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit is opgenomen vanuit praktisch oogpunt. 
Aanpassingen in de openbare ruimte kunnen op deze wijze eenvoudig plaatsvinden. Grote verharde 
oppervlakten zijn niet mogelijk binnen de bestemming “Groen” zodat voldoende zekerheid wordt 
geboden dat deze gebieden als groenstrook of plantsoen dienst zullen blijven doen. 
Speelvoorzieningen en speelterreinen zijn eveneens mogelijk binnen deze bestemming, evenals in- 
en uitritten.  

Bestemming “Water”  

Het in het plangebied voorkomende oppervlaktewater met een functie voor de waterberging of 
waterhuishouding is bestemd tot "Water". Ook de realisatie van oeverbeschoeiingen en duikers is 
mogelijk binnen deze bestemming evenals overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

Bestemming “Wonen”  

Deze bestemming is toegekend aan de gronden waarop aaneengebouwde woningen worden 
gerealiseerd. Op de verbeelding heeft niet elke woning afzonderlijk een eigen bestemmingsvlakje 
gekregen, noch is voor elke woning afzonderlijk een bouwvlak aangewezen. Gekozen is voor 
bestemmingsvlakken die een heel woonblok omvatten. Binnen deze bestemmingsvlakken is voor alle 
woningen tezamen één bouwvlak aangewezen.  

Binnen de bouwregels wordt een onderscheid gemaakt tussen gebouwen, aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen. Voor deze bouwwerken gelden maxima ten aanzien van maatvoering. Voor alle 
woningen zijn binnen het bouwvlak maximale goot- en bouwhoogtes opgenomen. Aan- en uitbouwen, 
overkappingen mogen niet worden gebouwd. Bijgebouwen mogen uitsluitend te plaatse van de 
aanduiding bijgebouwen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. De maatvoering voor deze 
bouwwerken is uitgeschreven in de regels.  
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De regels bij deze woonbestemming bieden de mogelijkheid tot het uitoefenen van een aan huis 
verbonden beroep en bedrijf. Dit komt tegemoet aan de wens van veel mensen om op kleine schaal 
voor zichzelf te beginnen. Dergelijke aan huis verbonden beroepen en bedrijven zijn niet 
milieuhinderlijk voor de omgeving. Om te zorgen dat er geen activiteiten die milieuhinderlijk zijn 
worden gerealiseerd, is gekozen om alleen activiteiten toe te staan die vallen onder categorie 1 van 
de Staat van bedrijfsactiviteiten die als bijlage aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. Het enige 
effect is een bezoeker die het beroep of bedrijf aan huis bezoekt. Het extra verkeer dat een dergelijk 
bezoek met zich meebrengt, valt weg tegen het overige verkeer dat een woonwijk of -buurt kent. 
Daarnaast is het van belang dat de activiteit een ruimtelijke uitwerking of uitstraling moet hebben die 
met de woonfunctie in overeenstemming is en dat de activiteit kleinschalig blijft. De woonfunctie dient 
primair te blijven. Dit houdt in dat de bewoner de woning slechts voor een beperkt deel van de 
bebouwing mag gebruiken voor de activiteit. Grootse reclameborden of neonreclame en andere 
opvallende uitingen ten behoeve van het beroep dat wordt uitgeoefend zijn uiteraard niet toegestaan.  

Bestemming "Leiding - Riool" 

Deze dubbelbestemming is bedoeld om de aan de rand van het plangebied aanwezige ondergrondse 
rioolleiding te beschermen. De dubbelbestemming kent een bouwverbod voor het bouwen binnen 2,0 
meter van de leiding. Van dit verbod kan worden afgeweken indien de leidingbeheerder toestemming 
verleent. Voor het aanleggen van werken en werkzaamheden binnen deze dubbelbestemming is een 
omgevingsvergunning vereist. 

Bestemming “Waterstaat - Waterkering”  

Voor het behoud van de waterkering geldt dat in het bestemmingsplan hiervoor een beschermende 
regeling is opgenomen. Er mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd, 
mits wordt voldaan aan de maximale bouwhoogte.  

Bouwen binnen de beschermingszone is altijd vergunningplichtig. De belangrijkste randvoorwaarde is 
dat met de bouw buiten de kernzone en profiel van vrije ruimte van de kering wordt gebleven. Voor 
het realiseren van bouwwerken binnen de beschermingszone is een afwijkingsmogelijkheid 
opgenomen waarbij vooraf instemming van de waterbeheerder noodzakelijk is. Tevens is een 
vergunningstelsel opgenomen om de waterkering te beschermen tegen de verschillende werken en 
werkzaamheden.  
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Hoofdstuk 6  Handhaving en uitvoering 
6.1  Inleiding 

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien na 
de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om 
reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de 
handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een 
goed handhavingsbeleid:  

Voldoende kenbaarheid van het plan  

Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij degenen die het 
moeten naleven. De wet bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te volgen procedure: deze 
heeft in de bestemmingsplanprocedure een aantal momenten ingebouwd.  

Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan  

De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in grote 
kring ondersteund worden door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich 
vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan 
is echter wel wenselijk.  

Realistische en inzichtelijke regeling  

Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig beperkend 
of inflexibel. Bovendien moeten de regels goed controleerbaar zijn. De regels moeten derhalve niet 
meer regelen dan noodzakelijk is. De gemeente heeft getracht om in het onderhavige plan de 
regelgeving beperkt en eenvoudig te houden. Door een inzichtelijk plan te maken is zoveel mogelijk 
evenwicht gezocht tussen de zeer diverse waarden die beschermd moeten worden, de verschillende 
ontwikkelingen die mogelijk zouden moeten zijn, de voorwaarden die daarbij dan gesteld moeten 
worden, en de afstemming met de beleidslijnen van bijvoorbeeld waterschap en provincie.  

Actief handhavingsbeleid 

Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke situatie in het 
plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de regels worden 
overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid.  

 

6.2  Handhavingsbeleid 

Het handhavingsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht is verwoord in de Handhavingsnota. Hierin is 
opgenomen dat de gemeente de wet- en regelgeving, waarvoor zij bevoegd gezag is, wil handhaven. 
Het voorkomen van overtredingen heeft hierbij prioriteit. Daarmee is ook het verantwoord 
handhavingsniveau beschreven. Handhavingsprioriteiten en -activiteiten worden jaarlijks vastgelegd 
in een handhavingsprogramma. De uitvoering van het programma wordt voortdurend gevolgd en de 
resultaten worden in een jaarlijks handhavingsverslag gerapporteerd.  

Handhaving bij de ruimtelijke ordening spitst zich met name toe op het gebruik van grond of 
gebouwen en op werken waarvoor een aanlegvergunning vereist is. Binnen het handhavingsgebied 
bouwen wordt vooral naar aanleiding van omgevingsvergunningen gecontroleerd. Ook illegale 
bouwwerken worden opgespoord.  

De invoering van gemeentelijk integraal handhavingsbeleid concentreert zich op twee speerpunten. 
Het betreft hier de integrale programmering van handhavingsactiviteiten en de integrale uitvoering 
van deze activiteiten. Het integrale handhavingsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld door het 
college en ter kennis gebracht aan de raad.  
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid 
Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, 
sub f van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de 
uitvoerbaarheid van het plan. Er is sprake van een ontwikkeling als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van 
de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie. Met de ontwikkeling zijn voor de 
gemeente geen kosten gemoeid. De kosten voor opname van de ontwikkeling in het 
bestemmingsplan worden door de initiatiefnemer zelf bekostigd. Met de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan vastgesteld worden dat er geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld, 
aangezien het kostenverhaal ex artikel 6.12 lid 2 sub a anderszins is verzekerd.  

De gemeenten Maarssen, Breukelen, Loenen en Bestuur Regio Utrecht hebben de woningbehoefte 
van Stichtse Vecht laten onderzoeken door adviesbureau Companen ('De woningbehoefte van 
Stichtse Vecht onderzoek naar de huidige en toekomstige woningmarktpositie', 11 november 2010). 
Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht momenteel met name behoefte heeft aan 
sociale woningbouw voor zowel de huur als de koopsector. De gemeente heeft hierin een sociale 
inhaalslag te maken. Er is met name behoefte aan eengezinshuurwoningen met een huur tussen de € 
500 - € 600 en eengezinskoopwoningen in de prijsklasse tussen € 200.000 - € 300.000.  
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Hoofdstuk 8  Inspraak en vooroverleg 
8.1  Inspraak en overleg 

Het conceptbestemmingsplan 'CSV-locatie Vreeland' heeft vanaf 3 februari 2012 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 47 inspraakreacties ingekomen. De inspraakreacties 
zijn in de reactienota welke als bijlage bij dit plan is gevoegd afzonderlijk samengevat en beantwoord.  

Daarnaast is de kennisgeving van de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan conform het 
bepaalde in artikel 3.8 lid 1, sub b Wet ruimtelijke ordening (Wro) toegezonden aan de VROM-
inspectie, de provincie Utrecht en Waternet. De ingekomen reacties zijn tevens in de reactienota 
samengevat en van een beantwoording voorzien. 

8.2  Zienswijzen 

In de zienswijzennota wordt verslag gedaan van de ter visielegging van het bestemmingsplan als 
ontwerp. Deze zienswijzennota wordt in een later stadium als bijlage bijgevoegd bij dit plan. 



 bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland  

32 bestemmingsplan "CSV-locatie Vreeland" (ontwerp)  

 

Bijlagen 



 bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland  

 bestemmingsplan "CSV-locatie Vreeland" (ontwerp)  33  

Bijlage 1  bodemonderzoek deel 1 
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Bijlage 2  bodemonderzoek deel 2 
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Bijlage 3  externe veiligheid 
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Bijlage 4  ecologie 
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Bijlage 5  watertoets 
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Bijlage 6  planschade 
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Bijlage 7  archeologie 
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Bijlage 8  bedrijfszonering 
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Bijlage 9  reactienota 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland van de gemeente Stichtse Vecht; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1904.BPVreelandCSV-OW01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen; 

1.3  aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit: 

een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet publieksaantrekkend zijn 
en die op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, 
waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit 
een ruimtelijk uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie;   

1.4  aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 
verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;    

1.5  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.6  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  aaneengebouwde woningen: 

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde woningen, 
niet zijnde een gestapelde woning;  

1.8  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.9  bestaande situatie (bebouwing en gebruik): 

bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzagelegging van het ontwerpplan, dan wel 
zoals die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde vergunning; 

het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft 
verkregen;   

1.10  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden 
van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;  
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1.13  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats; 

1.14  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.15  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijk 
omvang hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, 
dakopbouw en/of zolder;    

1.16  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel; 

1.18  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.19  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.20  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

1.21  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.22  publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis: 

een beroeps of bedrijfsactiviteit, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig is, dat de activiteit 
past binnen de desbetreffende woonomgeving en derhalve in een woning en/of de daarbij behorende 
bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden toegestaan; 

1.23  woning: 

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 

2.5  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

2.6  ondergeschikte bouwonderdelen: 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden stoepen, stoeptreden, trappen, 
funderingen, kelderkoekkoeken, erkers, pilasters, kozijnen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 
liftschachten, luifels en balkons buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen 
niet meer dan 1,5 m bedraagt en overige ondergeschikte bouwonderdelen, mits de overschrijding van 
bouwgrenzen niet meer dan 0,5 m bedraagt.  

2.7  peil: 

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de 
weg; 

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw. 

2.8  verticale diepte van een ondergronds bouwwerk: 

van het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 
Artikel 3  Bedrijf - Nutsvoorziening 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. voorzieningen van openbaar nut; 
b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen; 
c. erfafscheidingen. 

  

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd die ten dienste staan van de bestemming, met dien verstande dat de maximale 
bouwhoogte 3 m mag bedragen. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 
b. plantsoenen; 
c. paden, speelvoorzieningen, speelterreinen, in- en uitritten, verhardingen; 
d. straatmeubilair; 
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
f. met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen. 
b. Kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van 

het verkeer mogen maximaal 6 m hoog zijn. 
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Artikel 5  Verkeer 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf als de 
afwikkeling van het doorgaande verkeer; 

b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen; 
c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
d. duikers; 
e. straatmeubilair; 
f. met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen 

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. het bouw van overkappingen, waaronder carports, is niet toegestaan; 
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen; 
c. kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van 

het verkeer mogen maximaal 9 m hoog zijn. 
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Artikel 6  Water 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterhuishoudkundige doeleinden; 
b. waterberging; 
c. waterlopen; 
d. met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder oeverbeschoeiingen en/of 

duikers. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen 

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m; 

b. de bouwhoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,10 m bedragen. 

 



 bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland  

50 bestemmingsplan "CSV-locatie Vreeland" (ontwerp)  

Artikel 7  Wonen 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen in aaneengebouwde woningen; 
b. aan huis verbonden beroep of bedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 
c. met bijbehorende gebouwen, waaronder bergingen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen, 

erven en paden. 

7.1.1  Aan huis verbonden beroep of bedrijf 

In aanvulling op artikel 7.1 onder b wordt het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van 
aan huis verbonden beroep of bedrijf toegestaan voor zover: 

a. de oppervlakte maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt tot een 
maximum van 50 m2; 

b. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of 
een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur; 

c. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of een 
winkelstraat worden uitgeoefend; 

d. er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking; 
e. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij 

de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Gebouwen 

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven 

maximale goot- en bouwhoogte toegestaan; 
c. ter plaatse van de aanduiding maximum aantal wooneenheden is ten hoogste het aangegeven 

aantal wooneenheden toegestaan. 

7.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

a. Aan- en uitbouwen, waaronder overkappingen zijn niet toegestaan. 
b. Bijgebouwen, waaronder bergingen, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

bijgebouwen, waarbij geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen.  

7.2.3  Ondergrondse bouwwerken 

Ondergrondse bouwwerken voldoen aan de volgende kenmerken: 

a. het bepaalde in deze regels omtrent situering, de horizontale diepte en de oppervlakte van 
bouwwerken is op overeenkomstige wijze van toepassing op ondergrondse bouwwerken; 

b. de verticale bouwdiepte van een (ondergronds) bouwwerk mag maximaal 3 m bedragen. 

7.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal: 

a. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning 2 m; 
b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 3 m. 
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Artikel 8  Leiding - Riool 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 
hoofdtransportleidingen, met een strook van 2 meter ter weerszijden van de aangeduide leiding. 

8.2  Bouwregels 

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag worden gebouwd met inachtneming 
van de volgende regels: 

a. in het belang van de bescherming van de ter plekke aanwezige leiding zijn, in afwijking van het 
bepaalde bij de andere met de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' samenvallende bestemming, 
uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' toegelaten tot 
een hoogte van maximaal 3,0 meter. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 8.2  voor het bouwen van 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover deze zijn toegelaten op grond van 
de regels van de andere bestemmingen waarmee de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' 
samenvalt.  

b. Er kan slechts afgeweken worden van de bouwregels indien vooraf advies wordt ingewonnen bij 
de betreffende leidingbeheerder waaruit blijkt dat de belangen van de leidingbeheerder niet 
worden geschaad. 

8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden 

8.4.1  Vergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het ontginnen, verlagen, 
afgraven, ophogen, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen van gronden;  

b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;  
d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen;  
e. andere werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg 

kunnen hebben, zoals drainage en (onder)bemaling;  
f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 

van gronden en het rooien en/of kappen van bos en andere houtgewassen waarbij de stobben 
worden verwijderd;  

g. het aanbrengen van andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur. 

8.4.2  Verlening 

De in lid 8.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. door de uitvoering van de bedoelde werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
direct of indirect te verwachten gevolgen het normaal functioneren van de leiding niet wordt of kan 
worden aangetast;  

b. de werken en/of werkzaamheden zijn toegelaten op grond van de regels van deze bestemming, 
dan wel van de andere bestemmingen waarmee de dubbelbestemming samenvalt;  

c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder. 

8.4.3  Uitzondering 

Het in lid 8.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.  
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Artikel 9  Waterstaat - Waterkering 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming, het onderhoud en de verbetering van de 
waterkering en de bescherming van het achtergelegen land tegen inundatie, met bijbehorende 
bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals dijken, duikers, keerwanden en merktekens. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Bestemmingen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 20) mag alleen ten 
behoeve van deze bestemming worden gebouwd. 

9.2.2  Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

9.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m. 

9.3  Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde onder lid 9.2 voor het 
bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de beheerder van 
de waterkering. 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk of werkzaamheden 

9.4.1  Vergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk 
of werkzaamheden op de in artikel 9.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren: 

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden; 

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen; 

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen. 

9.4.2  Verlening 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden wordt niet eerder 
verleend dan nadat advies is verkregen van de beheerder van de waterkering.  

9.4.3  Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden is nodig voor: 

a. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 
b. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of 

uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
vergunning. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 
Artikel 10  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.  
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Artikel 11  Algemene aanduidingsregels 

11.1  Geluidszone - industrie 

11.1.1  Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding geluidzone - industrie zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de 
geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van de Wet 
geluidhinder.  

11.1.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat een op grond van de basisbestemmingen toelaatbaar 
gebouw, of de uitbreiding daarvan, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig object, 
slechts mag worden gebouwd indien:  

a. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de met deze bestemming gereserveerde 
geluidsruimte voor het industrieterrein en 

b. de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn 
dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde. 

 

11.2  Vrijwaringszone - straalpad 

11.2.1  Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding vrijwaringszone - straalpad zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een straalverbinding. 

11.2.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet hoger worden gebouwd dan 88 m 
ten opzichte van NAP. 

11.2.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 11.2.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de beheerder van de 
straalverbinding.  
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels 

12.1  Afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van: 

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages 
en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de 
goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen; 

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 
toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het 
terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing; 

c. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve 
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m; 

d. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot 
tot maximaal 10 m. 

12.2  Vereisten afwijking 

Afwijking als bedoeld in artikel 12.1 kan slechts worden verleend, mits: 

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 
onevenredig worden geschaad; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden 
geschaad. 

 



 bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland  

56 bestemmingsplan "CSV-locatie Vreeland" (ontwerp)  

Artikel 13  Algemene gebruiksregels 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 eerste lid Wro wordt in elk geval verstaan: 

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van 
een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor 
het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 
prostitutie. 
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Artikel 14  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard van paragraaf 2.5 van de bouwverordening zijn uitsluitend 
van toepassing, voor zover het betreft: 

a. bereikbaarheid van bouwwerken van wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
b. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. de ruimte tussen bouwwerken; 
d. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 
Artikel 15  Overgangsrecht 

15.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot 
1.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2.  na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits      

de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop 
het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Eenmalig kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van het eerste lid voor het 
vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %. 

c. Sub a van dit lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
de inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 
waaronder begrepen het overgangsrecht van dat plan. 

 

15.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken die bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a van dit lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a van dit lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 
te laten hervatten. 

d. Sub a van dit lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, waaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.  
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Artikel 16  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland.  
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Bijlagen 



 bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland  

 bestemmingsplan "CSV-locatie Vreeland" (ontwerp)  61  

Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten  


